
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Altus Hotel & Spa 3*, Praid 
 

TARIFE CAZARE (includ micul dejun și accesul la SPA !!!)  

Valabile în perioada 01 martie – 29 aprilie 2021 (exceptând VACANȚA!) 

 

• GRATUIT: copii 0 – 3,99 ani cu 2 ad. în cameră DBL (cu 2 locuri) sau cu 3/ 4 adulți în cameră TRPL/ 
apartament-suită, fără pat suplimentar (max. 2 copii sub 4 ani/ cam sau apt) 

• Pt. copii în vârstă de 4 - 6 ani inclusiv, cazați peste capacitatea cam./ apt (MAX. 1 copil) fără pat 
suplimentar, se achită contravalorea micului dejun bufet și a accesului la SPA (50,00 RON/ copil/ zi în 
timpul săptămânii, 60,00 RON/ copil/ zi în WEEKEND = vineri, sâmbătă) 

• TARIFELE INCLUD: CAZARE cu MIC DEJUN bufet (08:00 – 10:00),  frigider, telefon, uscător de păr și 
cablu TV-LED în cameră, încălzire/ climatizare (A.C.), ACCES nelimitat pe durata șederii la SPA (cf. orar 
de funcționare - piscine cu apă dulce și apă sărată, bazin copii, jacuzzi, saună uscată, baie turcească cu 
aburi), acces Wi-Fi, parcare, TVA, taxă de stațiune 

• ZIUA HOTELIERĂ: începe de la ora 16:00 P.M. şi se încheie cel târziu la ora 11:00 A.M. 
 

 

TIP CAMERĂ 

TARIF in RON/ noapte 

În timpul săptămânii În weekend (vin, sâmb) 

Regim SGL (1 pers. în DBL)/ noapte 320,00 370,00 

Cameră DUBLA (2 locuri)/ noapte 390,00 460,00 

Apartament 2 pers. 

(living+dormitor)/ noapte 

460,00 540,00 

A 3-a persoană în cameră (ad./ copil 

12+) 

+ 120,00/ pers + 160,00/ pers 

A 3-a/ 4-a pers. (adult/ copil 12+) în 

apt 

+ 140,00/ pers + 180,00/ pers 

Copil 4-12 ani în cameră cu 2 adulți + 95,00/ copil + 115,00/ copil 

Copil 4-12 ani în apt cu min. 2 adulți + 115,00/ copil + 135,00/ copil 
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